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Website
Ledenadministratie
Debiteurenbewaking
Competities
Toernooien
Trainingen
Afhangen en husselen
Intranet met online ledenlijst
Diensten

VERENIGINGEN

”

Vaker sporten? Gebruik PLANMYSPORT!
Voor bestuur en alle commissies en leden

BESTUUR
Organiseren, delegeren en controleren
Eenvoudig communiceren per e-mail inclusief leescontrole

LEDENADMINISTRATIE EN PENNINGMEESTER
Bespaar meer dan 50% tijd ten opzichte van andere software
Automatische synchronisatie met sportbonden (KNLTB Servit)
Facturen en herinneringen per e-mail inclusief leescontrole
Innen contributies (incasso)
Bij elke inschrijving privégegevens van leden automatisch bijgewerkt

ALLE LEDEN
Intranet met Leden On Line
Diverse ledenlijsten configureren en toegang instellen
Overzicht bestuur en commissies
Verjaardagskalender
Afsprakenbox
Eigen vrienden- en vriendinnenlijst
Afhangen en husselen
Discussieforum

TECHNISCHE COMMISSIE
Competitiedashboard en Team Manager
Online inschrijven voor competitieteams
Overzichten voor competitieleiders inclusief teams samenstellen
Opstellingen met foto’s
Wie spelen waar wanneer?
Uitslagen en standen
Kampioenen
Uitnodigingen voor bezoekende teams
Trainingsrooster
Onderlinge competities

JEUGD COMMISSIE
TECHNISCHE COMMISSIE plus....
Jeugdhoek op de website
Evenementen aankondigen met online inschrijven

EVENEMENTEN COMMISSIE
Evenementen aankondigen met online inschrijven
Online Foto-én Video album

TOERNOOI COMMISSIE
Bespaar 2 à 3 minuten per deelnemer ten opzichte van andere software
Aankondigingen en uitnodigingen per e-mail
Schema’s live op de website
Automatische controle inschrijvingen
Automatische verwerking resultaten naar KNLTB
Meerdere commissieleden tegelijk aan de slag

SPONSOR COMMISSIE
Reclame op website, toernooischema’s en Leden On Line
Optimale return on investment voor sponsors
Sponsors zelf reclame laten aanpassen

CLUBBLAD COMMISSIE
Adreslijsten
Clubblad en nieuwsbrieven per e-mail

WEBSITE COMMISSIE (WEBMASTER)
Content Management Systeem
Grensloze mogelijkheden – alles online
Taken delegeren – commissies houden eigen pagina’s bij
Veel info automatisch
Document Management Systeem inbegrepen

BAR COMMISSIE
Feestavonden aankondigen
Online rooster – leden zelf laten plannen
Herinneringen per e-mail naar dienstdoenden

Diensten
Ledenadministratie
Inning contributies (via úw rekening)
E- mailings
Communicatieplan

Wilt u óók het beste voor uw leden en vrijwilligers?
Bel 023 – 533 6001
E-mail info@PLANMYSPORT.com
Web www.PLANMYSPORT.com

